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SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya 

Lathifatul Mun imah NIM 1640210085  menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah 

diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun, dan 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali 

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan 

dalam penulisan skripsi ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

 

 

Kudus, 18 Mei 2020 

Yang membuat penyataan 

Saya, 

 

 

 

 

 

Lathifatul Mun imah 
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MOTO 

Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka baginya 

pahala seperti orang yang melaksanakannya. 

(HR, Muslim) 
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PERSEMBAHAN 

 Alhamdulillah wasyukurillah, tugas akhir ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Kata pepatah lama “tak ada gading yang 

tak retak” maka sangatlah pantas pepatah itu disanding dengan 

karya ini. Karya tulis ini merupakan dari kegigihan dalam ikhtiar 

bagi orang-orang yang selalu hadir berharap keindahan-Nya dan 

Keridhoan-Nya. 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT dengan segala 

kerendahan hati, ku persembahkan karya kecilku ini untuk : 

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia rahmatnya 

kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 

dengan baik. 

2. Kepada  junjungan agung baginda Nabi Muhammad SAW 

sebagai sang revolusioner Islam dan inspirator. 

3. Teristimewa ayahanda Kasiran dan Ibunda Susiyanti, 

S.Pd.I tercinta, tersayang, sebagai tanda bakti, rasa 

hormat, rasa terimakasih yang tiada terhingga memberikan 

segala kasih sayang, dukungan, cinta kasih, dan perhatian.  

4. Teruntuk nenekku Mbah Asih, dan Juga adik-adikku 

Ahsana Nadiyya, Rahmania Safitri, Zidan Auliya’ 

Ainurrohman tercinta dan tersayang, yang telah 

memberikan semangat dukugan kepada penulis. 

 

 

 

 

 

  

  



viii 

 

TRANSLITE ARAB-LATIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ix 

 

KATA PENGANTAR 

 الَرِحيمِِِالَرْحَمنِِِّللَاِِِبِْسمِِ

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang 

Maha Agung, Maha Bijaksana karena berkat hidayah dan karunia-

Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam 

penulis haturkan kepada panutan kita, junjungan kita, Nabi Agung 

Muhammad SAW, yang telah membawa umat dari zaman 

jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. 

Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah 

memberikan petunjuk dan Inayah-Nya, sehingga skripsi yang 

berjudul “Strategi Dakwah Dalam Program Acara Talkshow 

Ramadhan (TUMAN) Top Up Iman Simpang 5 TV 2019” 

dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima 

kasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama 

Islam Negeri Kudus. 

2. Dr. Masturin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

3. Dr. Muhammad Nurudin, M.Ag, selaku dosen 

pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah 

meluangkan waktunya dalam membimbing dan 

memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Para Bapak, Ibu dosen bersama seluruh staf yang telah 

mendidik dan membantu saya selama menempuh 

pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Kudus sampai 

saat ini. 

5. Teruntuk almamater tercinta Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Islam Program Studi Komunikasi dan 

Penyiaran Islam IAIN Kudus 

6. Seluruh crew Simpang 5 TV, khususnya bapak 

Rohmansyah Setiawan yang telah membantu dan 

mengizinkan penelitian. 

7. Seluruh crew program acara talkshow Ramadhan 

(TUMAN) Top Up Iman Simpang 5 TV 2019. 
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8. Teruntuk sahabat-sahabat terbaikku, Rifayatul Rafi’ah, Ida 

Yulianda, Khaerotul Izah yang selalu memberikan 

dukungan, semangat dan motivasi penyelesaian skripsi ini. 

Menjadi teman berbagi cerita berkeluh kesah, menjadi 

teman terkonyol untuk memberikan tawa kebahagiaan. 

9. Teruntuk Fuad yang telah berkontribusi menyediakan 

salah satu referensi untuk kelancaran skripsi ini. 

10. Teruntuk teman-teman seperjuangan, KPI C 16 yang telah 

mengisi hari-hari selama masa perkuliahan dengan canda 

tawa, kekonyolan, dan kekompakan kalian. 

11. Teruntuk teman-teman HMPS KPI IAIN Kudus, 

khususnya Devisi Warta Jurnalism. 

12. Teruntuk teman-teman keluarga besar LPM Paradigma 

IAIN Kudus, yang telah memberikan support dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga penelitian skripsi ini menjadi karya yang baik 

yang diridhoi Allah SWT dan memberikan manfaat bagi semua 

yang membaca skripsi ini. Skripsi yang sudah tersusun ini, penulis 

telah menuangkan segala tenaga dan pikiran, penulis menyadari 

bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan 

kesalahan. Maka dari itu, penulis mengharapkan masukan dan 

saran dari semua pihak agar terwujudnya perbaikan dan 

penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. 

 

       Kudus, 18 Mei 2020 

Lathifatul Mun’imah 

NIM : 164021008 

Penulis, 

  

 


